
العفو ترك املؤاخذة على الذب والصفح  فاعف عنهم واصفح )) ((، قال اهللا تعاىل:  نكمل الكالم على اآلية

، مثال ذلك: رجل أساء  ؛ لكن يف الغالب أنه يلزم من الصفح العفو ؛ وال يلزم من العفو الصفح اإلعراض عنه

 ((؛ فإن أعرضت ومل تتكلم ما جرى منه أبدا فإن هذا يسمى صفحا  إليك فعفوت عنه ومل تقتص منه، هذا عفو

هذا كالتعليل ملا سبق أي  إن اهللا يحب المحسنين )) (( . فاعف عنهم واصفح إن اهللا يحب المحسنين ))

  به .؛ وفيه أيضا أنه إذا كان اهللا حيب ذلك فال تتأخر يف العمل  إمنا أمرناك بالعفو والصفح ألن اهللا حيب احملسنني

  ؛  من فوائد اآلية الكرمية أوال: إثبات األسباب

  تؤخذ من أين ؟  الشيخ :

  ؛  من الفاء والباء الطالب :

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن نقض  كيف ذلك ؟ من الفاء والباء كيف ذلك ؟ ألما دال على السببية . الشيخ :

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اللعن  . ميثاقهم لعناهم ))فبما نقضهم  ((؛ لقوله:  امليثاق سبب للعنة اهللا عزوجل

 وهنا سؤال هل جيوز لنا أن نلعن من لعنه اهللا ورسوله ؟ اجلواب نعم ؛ ألن اهللا عاقب به من نقض امليثاق . عقوبة

 ، وعلى سبيل اخلصوص ، نلعن من لعنه اهللا ورسوله لكن على سبيل العموم إذا جاءت اللعنة على سبيل العموم

؛ لكننا  ، وما أشبه ذلك ، لعن اهللا الظاملني إذا جاءت اللعنة على سبيل اخلصوص؛ مثال نقول لعن اهللا املعتدين

، حىت لو   ألننا ال ندري مبا خيتم هلذا الرجل لقد خيتم له باخلري ؛ ال خنص شخصا معينا حىت ولو كان من الظاملني

؛ وال فائدة  هذا من باب سب األموات وقد أفضوا إىل ما قدمواكان كافر ومات على الكفر فإننا ال نلعنه ألن 

من ذلك ألنه إن كان قد استحق اللعن فهو ملعون لعنت أم مل تلعن، وإن مل يكن مستحق اللعنة وقعت يف اإلمث 

عكس  )) وجعلنا قلوبهم قاسية ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه كلما عصى اإلنسان ربه قسا قلبه؛ لقوله:  .

؛ وما أكثر الذين يطلبون أن تلني قلوم ويسألون ما هو الدواء  لك أن نقول: كلما أطاع اإلنسان ربه الن قلبهذ

أن للقلوب ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  ، نقول الدواء لقسوة القلب كثرة طاعة اهللا عزوجل . لقسوة القلب

اهللا نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر  ((؛ وهو كذلك كما قال اهللا تعاىل:  ، قسوة ولني أحواال

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن  .منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اهللا )) 

يحرفون الكلم عن مواضعه  ((؛ لقوله:  املعاصي سبب لقلة الفهم،  فهم كالم اهللا عزوجل أو العدوان يف فهمه

؛  ؛ وإما أن يكون سببه االستكبار والعدوان لكلم عن مواضعه إما أن يكون سببه اجلهل وفقد العلموحتريف ا ))

، أو إا حال من قوهلم: قلوبا يعين حال كوم أو فاعل قاسية يعين  وعلى كل فاجلملة معطوفة على ما سبق

ومن  . لنصوص وسبب لتحريفهاحال كوم حمرفون الكلم عن مواضعه؛ املهم أن املعاصي سبب لعدم األخذ با



؛ وقد ذكرنا أن النسيان نوعان: نسيان  فوائد هذه اآلية الكرمية: أن املعاصي سبب لنسيان ما ذكر به اإلنسان

 ((؛ أما كون املعاصي سببا لنسيان العلم فقد دل عليه قوله تعاىل:  ؛ وهذا كله الشك سبب ، ونسيان عمل علم

؛  فإذا كانت اهلداية سببا لزيادة العلم فاملعصية سبب لنقصانه وآتاهم تقواهم ))والذين اهتدوا زادهم هدى 

فإن تولوا فاعلم أنما يريد اهللا أن يصيبهم  ((ل اهللا تبارك وتعاىل: افق ذكر،وأما كون املعاصي سببا لنسيان ال

تعاىل أن يصيبهم ببعض  يعين تولوا وأعرضوا فاعلم أن سبب ذلك هو أم أذنبوا فأراد اهللا ببعض ذنوبهم ))

؛ ولكنهم تركوا العمل بعد إقامة احلجة؛  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن هؤالء قد أقيمت عليهم احلجة ذنوم .

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن قسوة القلب وحتريف الكلم عن مواضعه ونسيان ما  . مما ذكروا به )) ((لقوله: 

وإذا كانت من خصاهلم فالواجب على اإلنسان أن يبتعد عنها وأن يفر منها ؛  ذكر به اإلنسان من خصال اليهود

وال تزال تطلع على خائنة  ((؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن خيانة اليهود ال تزال باقية فراره من األسد .

فهم اهللا ال يزالون ومن تدبر تارخيهم عرف أم على ما وص ؛ خائنة )) ((وقد سبقت لنا تفسري كلمة  )) منهم

؛ إن رأوا قوة يف مقابلهم ضعفوا أمامه وإن  خونة وأنه ال يفرح منهم يف أحد وال يوثق منهم بوعد إذ أم خونة

؛ فهم يتبعون مصاحلهم وال يبالون يف وفاء الوعد أو العهد أو عدم وفائه ألم ال يزالون  رأوا ضعفا قووا أمامه

؛  وهذا هو الواقع إال قليال منهم )) ((؛ لقوله:  ة: أن من اليهود من ختر من ذلكومن فوائد اآلية الكرمي . خونة

فإن من اليهود من آمن برسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم وشهد له باحلق وحسن إسالمه وكان داعية 

بالعفو عنهم والصفح ؛ وذلك حني أمر اهللا  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: حسن معاملة اإلسالم بعدوه لقومه .

ألن العفو احلقيقي الذي ميدح عليه صاحبه هو العفو مع  ؛ والسيما إذا ظهر النصر لنا فحينئذ يأيت دور العفو

؛  ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات احملبة هللا .وال حيمد عليه اإلنسان  فهذا ليس بعفو ؛ أما العفو مع العجز القدرة

وحمبة اهللا عزوجل ثابتة بالكتاب والسنة وإمجاع السلف وذوق   يحب المحسنين ))إن اهللا ((لقول اهللا تعاىل: 

فإن اإلنسان حيس مبحبة اهللا عزوجل أي بأنه حيب اهللا ويعمل بطاعته؛ وكذلك أيضا إذا أحب يف اهللا  ؛ احملسوس

ئد هذه اآلية الكرمية: أن عدم ومن فوا وأبغض يف اهللا وواىل يف اهللا وعادى يف اهللا صار هللا وليا وذاق طعم اإلميان .

فدل هذا على  فاعف عنهم واصفح إن اهللا يحب المحسنين )) ((؛ لقوله:  مؤاخذة على الذنب من اإلحسان

؛ وكثري من الناس ال يفهمون اإلحسان إال الشيء اإلجيايب يعين  أن عدم املؤاخذة على الذنب يعترب إحسانا

،  اإلحسان يتضمن شيئني: إما إيصال مطلوب وإما العفو عن  كذلك  ؛ وليس ، التربع إعطاء، الصدقة، اهلدية

مث إنه مر  إن اهللا يحب المحسنين )). ((؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: احلث على اإلحسان مرهوب .

؛  علينا غري بعيد أن اإلحسان ينقسم إىل قسمني: إحسان يف عبادة اخلالق، وإحسان يف معاملة املخلوق



أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن لم  (فاإلحسان يف عبادة اخلالق بينه الرسول صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم يف قوله: 

هو أن تبذل له معروف وأن ال تعتدي عليهم فيما ليس  ؛ واإلحسان يف معاملة املخلوق تكن تراه فإنه يراك )

؛ ويدل على أن كف  ؛ وهذا مبعىن ما قلنا ى؛ ومنهم من قال: إن اإلحسان بذل الندى وكف األذ مبألوف

ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم  ((مث قال اهللا تبارك وتعاىل:   األذى يعترب من اإلحسان هذه اآلية .

قالوا إنا نصارى  ((؛ بل قال:  ؛ ومل يقل: ومن النصارى يعين وأخذنا من الذين قالوا إنا نصارى ميثاقهم )) ...

إن الذين آمنوا والذين هادوا  ((ا يف اآلية األخرى يثبت اهللا هلم هذا الوصف مثل قوله تعاىل: مع أ ))

وفائدا إقامة احلجة  قالوا إنا نصارى )) ((فيثبت هلم هذا الوصف؛ لكن هنا قال:  والصابئين والنصارى ))

ومن الذين  (( ومع ذلك نسوا حظا مما ذكروا به . نصر باحلقالعليهم، حيث يدعون أم نصارى وأم أهل 

؛ وكذلك من  من النصارى إذا أخذ اهللا امليثاق من اليهود وأخذ اهللا امليثاق قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم ))

واذكروا نعمة اهللا عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ  ((؛ فإن اهللا تعاىل أخذ منها امليثاق كما قال:  هذه األمة

وقد أخذ اهللا امليثاق على بين آدم كلهم أن يؤمنوا به وبرسله ويوحدوه وال يشركوه به شيئا  قلتم سمعنا وأطعنا ))

؛ وهذا نسوا أي تركوا فنسوا حظا مما ذكروا به )) ((أخذ اهللا امليثاق على النصارى الذين قالوا إنا نصارى  .

ن، ال ميكن إن قلنا إن بين إسرائيل قد سقطت عنهم ؛ وهل ميكن أن يكون نسيان علم ؟ ال ميك نسيان عملي

؛ لكن إذا قلنا إن عدم املؤاخذة بالنسيان  املؤاخذة بالنسيان يعين إذا كان سقطت عنهم املؤاخذة فهم ال يعاقبون

؛ والشك أن  يتناول نسيان العلم ونسيان العمل )) فنسوا حظا مما ذكروا به ((خاص ذه األمة قلنا إن قوله: 

معناها  حظا )) ((وقوله:  ان العمل أشد من نسيان العلم حىت على القول بأم يؤاخذون بنسيان العلم .نسي

ومل يذكر اهللا تعاىل  فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيمة )) (( حظا مما ذكروا به .نسوا ،  نصيب

وابتلوا بتحريف الكلم عن  ،وجعل قلوم قاسية ، لعنهمليهود أنه ل؛ ألنه ذكر  ليهودلؤالء النصارى مثل ما ذكر هل

 ((وجل:  يقول اهللا عز . أغرينا بينهم العداوة )) ((ا هؤالء فيقول: ؛ أم ونسوا حظا مما ذكروا به ، مواضعه

؛ لكنه عرب باإلغراء كأن كل واحد قد أغري باآلخر من شدة العداوة  أي ألقينا بينهم فأغرينا بينهم العداوة ))

، والبغضاء يف القلب يعين فال مواالة بينهم وال مودة بل  ، العداوة يف القول والفعل ؛ العداوة والبغضاء بينهم

فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيمة  (( العداوة اليت هي ضد الوالية والبغضاء اليت هي ضد املودة .

فإن قال قائل:  يضلل بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا . حىت إىل يومنا هذا، فالنصارى خمتلفون متعادون ))

نقول هذا االتفاق اتفاق ظاهري وإال ففي قلوم من البغضاء بعضهم  حنن اآلن جند أن النصارى متفقون ؟

يا أيها الذين آمنوا  ((، مث هم متفقون على أيش ؟ على عدو ثالث مثل قوله تعاىل:  لبعض ما ال يعلمه إال اهللا



فهم متفقون على عدو ثالث وإال فهم فيما بينهم  ا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ))ال تتخذو 

نقول العداوة والبغضاء بني النصارى  إلى يوم القيمة )) ((وقوله:  اعتداءات ظاهرة .، قلوم متنافرة و  خمتلفون

لكن ما نشاهده من  لى يوم القيمة ))إ ((، وقد قال:  وبني طوائفهم الشك أا موجودة ألن خرب اهللا صدق

، مث كما قلت لكم اتفاقهم اآلن الظاهري ضد أيش ؟ ضد عدو  االتفاق الظاهرين فإنه خمالف ملا يف الباطن

 . وسوف ينبئهم اهللا بما كانوا يصنعون )) ((قال: ؛  للجميع، وليس هذا بغريب يف مسائل الدنيا وسياساا

اليوم الذي يبعث فيه الناس وأنه مسي بذلك اليوم ألمور ثالثة؛  األول: أن الناس يقومون يوم القيمة مر علينا أنه 

وسوف ينبئهم  (( ؛ والثالث: أنه يقام فيه العدل . ؛ والثاين: أنه يقام فيه األشهاد فيه من قبورهم لرب العاملني

؛ لكنها تدل على  السني للتحقيق سوف للتحقيق؛ لكنها تدل على الرتاخي؛ وأختها اهللا بما كانوا يصنعون ))

؛ لكن كلتامها  ؛ وإذا قلت: سوف يقوم ؟ فيما بعد املعىن أنه يقوم اآلن ، يقوم زيد مو يقأي إذا قلت: س الفورية

أي خيربهم مبا   وسوف ينبئهم اهللا بما كانوا يصنعون )) ((؛  يدل على التحقيق وأن األمر حمقق والبد من وقوعه

وإخباره سبحانه وتعاىل بأنه ينبئهم ديد بأنه إذا نبئهم مبا صنعوا فما بعد ذلك إال اجلزاء مبا ؛  كانوا يصنعون

 يف اآلية فوائد  . أي مبا كانوا يعملونه من نسيان احلظ مما ذكروا به بما كانوا يصنعون )) ((وقوله:  . يستحقون

ألننا ذكرنا أن احلكمة من كونه يقول:  نا نصارى ))قالوا إ ((؛ منها: إقامة احلجة على اخلصم مبا يدعيه؛ لقوله: 

، هم ادعوا بأم نصارى ومع ذلك  دون ومن النصارى إلقامة احلجة عليهم ملا ادعوه قالوا إنا نصارى )) ((

أن اهللا سبحانه وتعاىل مل يغفل أمة من امليثاق الذي أخذه ومن فوائد اآلية الكرمية:  نسوا حظا مما ذكروا به .

ومن  ملا ذكرنا أنه أخذ على اليهود وأخذ على النصارى وأخذ على هذه األمة وأخذ على مجيع بين آدم .عليهم 

، مبعىن أنك مىت  فوائد هذه اآلية الكرمية: أن إضاعة حق اهللا من أسباب إلقاء العداوة والبغضاء بني الناس

فنسوا حظا مما ذكروا به  ((له: ؛ لقو  وجدت عداوة وبغضاء بني الناس فهذا بسبب إعراضهم عن دين اهللا

مبعىن أن الناس إذا قاموا  أن العكس يكون بالعكسومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  والفاء للسببية . فأغرينا ))

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: الفريق بني  بطاعة اهللا واتفقوا عليها فإن اهللا يلقي بينهم املودة واحملبة والوالية .

؛ وهناك فرق بني حبيب ليس وليا وبني حبيب  ، ضدها الوالية والبغضاء ضدها احملبة ، العداوة والبغضاءالعداوة 

 ، وبني بغيض هو ليس عدوا وبغيض هو عدو؛ ألن البغيض قد يعتدي عليك فيكون بذلك بغيضا عدوا هو ويل

 ((؛ لقوله:  رمية: إثبات يوم القيمةومن فوائد اآلية الك ، وقد ال يعتدي عليك لكن يكره مثال فال يكون عدوا .

وأن الساعة آتية الريب فيها وأن اهللا يبعث من في  ((وهو آت ال حمالة لقول اهللا تعاىل:  إلى يوم القيمة ))

 ((؛ وذلك يف قوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: ديد هؤالء النصارى الذين نسوا حظا مما ذكروا به . القبور ))



ينبئهم  ((؛ تؤخذ من قوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات علم اهللا .بما كانوا يصنعون ))  وسوف ينبئهم اهللا

 يصنعون )) ((الرد على اجلربية يف قوله: ومن فوائد اآلية الكرمية:  ، وهو كذلك . ألنه ال إنباء إال بعد العلم ))

؛ واجلربية  ؛ ففيه الرد على اجلربية فأضاف الفعل إليهم واألصل أن الفعل إذا أضيف إىل أحد فإنه قائم به خمتار له

، حىت لو أراد اإلنسان أن يأكل  يقولون إن اإلنسان جمرب على عمله حىت يف احلركات إراديا يقولون هو جمرب

مث قال اهللا تبارك   الف احملسوس واملعقول واملنقول .ويشرب يقول هو جمرب على ذلك؛ والشك أن قوهلم هذا خي

يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفوا عن كثير  ((وتعاىل: 

؛ وإذا كان كذلك فاملراد بالكتاب هنا اجلنس وهي التوراة  هم اليهود والنصارى يا أهل الكتاب )) (( . )) ...

، وأضافهم اهللا تعاىل إىل الكتاب ومساهم أهال له إلقامة احلجة عليهم ونفي العذر كأنه قال: يا أهل  يلواإلجن

الكتاب أنتم أهل كتاب عندكم علم وعندكم معرفة قد جاءكم رسولنا وأنتم تعرفون هذا الرسول كما تعرفون 

 يبين لكم )) (( (( ه وعلى آله وسلم .يريد به حممدا صلى اهللا علي قد جاءكم رسولنا )) ((قوله:  أبنائكم .

؛  اجلملة هذه حال للرسول، حال كونه يبني لكم أي يظهر لكم كثريا مما كنتم ختفون من الكتاب يبين ))

والبعض اآلخر يعفوا عنه؛ فيبني كثريا مما كنتم ختفون من الكتاب مما تقوم به احلجة عليكم ويعفوا عن كثري مما ال 

قل من أنزل  ((م؛ ومن تدبر القرآن وجد فيه أخبارا كثرية عن بين إسرائيل، قال اهللا تعاىل: تدع احلاجة إىل ذكره

فهذا دأب أهل  تبدونها وتخفون كثيرا )) الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس

 ((ألن احلاجة تدعوا إليه  ؛أي يبني لكم حكمه يبين لكم كثيرا مما تخفون من الكتاب )) ((؛  الكتاب

قد جاءكم من اهللا نور وكتاب مبين  ((مث قال:  ألنه ال حاجة لذكره . ؛أي يرتكه وال يذكره ويعفوا عن كثير ))

النور هل املراد حممد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ؟ أو املراد ما حيصل  قد جاءكم نور وكتاب )) ((قوله:  ))

نور  ((معطوفا على  وكتاب )) ((؛ وعلى هذا فيكون قوله:  ، املراد الثاين ؟ الثاين من الكتاب والسنة من اهلدى

يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا  ((من باب عطف املقتضي على املقتضى، قال اهللا تعاىل:  ))

لالمع الذي ال ظلمة معه أتى بالنور الذي هو اهلدى الصاطع افمحمد صلى اهللا عليه وسلم  إليكم نورا مبينا ))

؛  ؛ أوال أنه مكتوب يف اللوح احملفوظ كتاب مبني هو القرآن الذي ظلمة معه ألمور ثالثةوكتاب مبين ))  (( .

؛ وفعال مبعىن  ، الثالث أنه مكتوب يف الصحف اليت بأيدينا الثاين أنه مكتوب يف الصحف اليت بأيدي املالئكة

هل املراد مبني لغريه أو بني بنفسه ؟   )) مبين ((قال: و  مثل بناء .كثريا يف اللغة العربية ذلك  مفعول كما جاء 

؛  مبعىن بان ؛ ألن أبان الرباعي يستعمل الزما ويستعمل متعديا؛ فتقول: أبان الصبح ، نعم املراد كالمها كالمها

عنيني فإا حتمل عليهما على الشرطني ؛ وإذا كانت الكلمة تستعمل يف م وتقول: فالن أبان احلق، مبعىن أظهر



؛ وهنا كلمة حتتمل هذا وهذا مع أن  اللذين ذكرمها سابقا ومها: أال يتنافيا وأن تكون حتتملهما على السواء

يهدي به اهللا من اتبع رضوانه سبل  ((  بعضهما الزم من بعض فإنه إذا كان مبينا لغريه فهو بني بنفسه .

؛ وإن   الباء هنا للسببية واهلداية هنا إن كان املراد به بداللة فاهلداية هنا هداية داللة يهدي به )) السالم )) ((

أي بإتباعه فاهلداية هداية التوفيق  يهدي به اهللا من اتبع رضوانه سبل السالم )) ((يف  " به" كان املراد لقوله: 

مفعول  سبل )) ((من مفعول أول  انه ))يهدي به اهللا من اتبع رضو  (( ننظر إىل بقية السياق وداللة أيضا .

 (( إذا املهدي هو منبع الرضوان، والذي هدي إليه هي سبل السالم اتبع )) ((مفعول للـرضوانه ))  ((، و ثاين

ومل يقل:  سبيل السالم )) ((أي تطلبه وابتغاه ورأى ما يرضي اهللا فقام به يهدي به اهللا من اتبع رضوانه )) 

سبيل السالم مع أن تعبري الغالب أنه يعرب عن طريق اإلسالم باإلفراد وعن طرق الضالل باجلمع؛ لكن هنا ملا 

تعني أن يكون املراد بالسبل هنا شرائع اإلسالم يعين إذا كان متبعا لرضوان اهللا فقد  اتبع رضوانه )) ((قال: 

إضافة السبل إىل  سبل السالم )) ((؛ فلهذا قال:  ه سبل، ل ؛ لكن اإلسالم له شرائع اهتدى وأسلم وآمن

السالم من باب إضافة الشيء إىل مسببه أي السبل اليت حيصل ا السالم، سالم من أي شيء ؟ السالم من 

 . سبل السالم )) ((،  ، السالم من الشبهات يعين اذكر كل معىن حتتمله كلمة السالم النار، السالم من الزيغ

من اتبع  (( )) يخرجهم ((، واملراد بقوله:  م من الظلمات إىل النور بإذنه )) خيرجهم أي اهللا عزوجلوخيرجه ((

" لفظها مفرد ومعناها قد يراد به اجلمع  من ؛ ألن " " بلفظ اجلمع مراعاة ملعناه من وعاد إليه إىل " رضوانه ))

؛ جيوز أن  اسم كان امسا موصوال أو اسم شرطفصح أن يعود الضمري إليها جمموعا؛ وهذه القاعدة يف من سواء 

ومن يؤمن  ((؛ وانظر إىل قوله تعاىل:  تعيد الضمري إليها بلفظ اجلمع باعتبار املعىن وبلفظ اإلفراد باعتبار اللفظ

جتد  باهللا ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن اهللا له رزقا ))

من يؤمن  ((،  ىل أعاد الضمري إليها مرة بلفظ اجلمع ومرة بلفظ اإلفراد، وأعاد مرة ثانية بلفظ اإلفرادأن اهللا تعا

إفراد؛ هذه  قد أحسن اهللا له )) ((؛  مجع خالدين )) ((،  إفراد يدخله )) ((،  إفرادباهللا ويعمل صالحا )) 

إليها مفردا وعوده إليها جمموعا مراعاة للفظ  " موصولة كانت أم شرطية جيوز عود الضمري القاعدة أن لفظ " من

   ، و املعىن إذا عاد جمموعا . يكون املراد اللفظ ؟ إذا عاد مفردا ؛ مىت واملعىن

  ما الفرق بني احلس والعقل ؟ السائل :

،  ؛ هذا الفرق ، بالعقل ؛ والعقل ما تدركه بالقلب احلس ما تدركه باحلواس كاللمس والشم والذوق الشيخ :

، اختالفها  ميكن  هي السمع والعقل واحلس مثال اليد تضاف إىل اإلنسان وتضاف إىل البعري وتضاف إىل ال



؛ العقل أن تقول فيما يتعلق  ، كل يعرف هذا يده هكذا وهذا يده هكذا وهذا يده هكذا ؟ احلس املدرك أيش

   ا دليل عقلي ما هو دليل حسي .، هذ بصفات اهللا إذا كانت ذات اخلالق ال متاثل املخلوق فكذلك صفاته

  القرآن قال ملتبعي عيسى النصارى واليوم هم يقولون ألنفسهم املسيحيون ؟ السائل :

؛ وهذا أهون من إذا  ، إىل رسول، دينه حق السبب يف ذلك أم إذا انتسبوا إىل مسيح انتسبوا إىل دين الشيخ :

نسبة إىل بلد تسمى الناصر يعين نسبة إذا تكون نسبة أرضية  قالوا إنا نصارى السيما إذا قلنا إن النصارى إا

بأيش ؟ بأهل ؛ لكن إذا قلنا مسيحيني صارت النسبة إىل رسول متبوع كما يسمي أهل التحريف أنفسهم  وطنية

   ا لألمر وجعل الشيء أمرا مقبوال ألم لو قالوا أهل التحريف ما قبلهم أحد .، قالوا ذلك توطيد التأويل

  قلنا هل جيوز لعن املعني إذا علمنا أنه يستحق اللعن ؟ السائل :

ال؛ من أين تعلم ؟ وهلذا ملا كان الرسول يدعوا على قوم باللعنة، اللهم العن فالنا وفالنا اه اهللا قال:   الشيخ :

   . ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون )) ((

  ؟عن اللعن  السائل :

يا رسول اهللا وهل يلعن الرجل أباه  : (؛ وملا قال الصحابة ، مبعىن السب أصال اللعن هنا مبعىن السب الشيخ :

   .؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه ) 

  ؟عن اللعن  السائل :

   هال فأنت آمث .أنا قلت لك ما الفائدة ؟ إن كان مستحق اللعنة فال حاجة إىل لعنك وإن ليس أ الشيخ :

 قلتم إن عدم املؤاخذة عن الذنب يكون إحسانا فهل هذا على إطالقه أم ماذا ؟ السائل :

خذ كلبا ليس كلب ماشية أو كلب صيد ( من اتهذا على اإلطالق كما أن فوات األجر يعترب عقوبة  الشيخ :

 ليس مشروعا إال إذا كان فيه إصالح بارك اهللا فيك ـ العفو هذه عقوبة ... )انتقص من أجره كل يوم قيراطان 

؛ واهللا عزوجل اشرتط يف  ؛ هذا ما نبحث هل هذا مما يعد إحسانا أو ال وإمنا نبحث هل العفو يف حمله أو ال

وهلذا لو كان عفو عن هذا الرجل يؤدي إىل تسلطه  من عفا وأصلح )) ((العفو أن يكون إصالحا فقال: 

   وعدوانه على الناس ما عفونا عنه .

  هل الدعاء على أحد يدخل يف اللعن ؟ السائل :

؛  ، اللعن هو الطرد عن رمحة اهللا ؛ ألن اللعن ليس باهلني أما الدعاء عليه فالظاهر أنه ال يدخل يف اللعن الشيخ :

  ؛ أما لو دعوت اهللا بأن يهلكه أو ما أشبه ذلك الظاهر أنه ال يدخل يف اللعن



اللهم اجعل عليها سنين كسني يوسف، اللهم عليك بقريش اللهم  (الرسول دعا على قريش عموما  الشيخ :

  أن يوجد الدعاء على شخص معني . سببوال  عليك بقريش )

إذا دعا عليهم ما  ؟  " اللهم أهلك فالنا وفالنا " الذين آذوه يف أثناء السجدة ما دعا عليهم بقوله الشيخ :

  . أذكر أنه عني الدعاء

يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من اهللا نور وكتاب مبين يهدي به اهللا من اتبع رضوانه سبل السالم 

فر الذين قالوا إن اهللا هو ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد ك

ومن في األرض  المسيح بن مريم قل فمن يملك من اهللا شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه

  . جميعا وهللا ملك السموات واألرض وما بينهما يخلق ما يشاء واهللا على كل شيء قدير ))

 أهذا مبتد أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ))يا  ((؛ قال اهللا تبارك وتعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

يا أهل الكتاب  ((قال اهللا تعاىل:   . يهدي به اهللا لمن اتبع رضوانه سبل السالم )) ((؛ إىل ؟  الدرس ؟ نعم

قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفوا عن كثير قد جاءكم من اهللا نور 

  ))  من اتبع رضوانه سبل السالموكتاب مبين يهدي به اهللا

  أوال من املراد برسوله هنا ؟ النيب حممد أو موسى أو عيسى ـ  الشيخ :

  نريد مثاال لذلك ؟ يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب )) ((قوله:  الشيخ :

  ؛  حكم رجل الزاين احملصن موجود يف كتام التوراة لكن مع ذلك خيفونه الطالب :

نعم أهم من ذلك صفة النيب حكم رجل الزاين احملصن موجود يف كتام التوراة لكن مع ذلك خيفونه  : الشيخ

، جيدونه مكتوبا عندهم يف التوراة واإلجنيل ومع ذلك خيفون هذا  صلى اهللا عليه وسلم يف التوراة واإلجنيل

  وينكرونه .

  ؟ما املراد بالعفو هنا  يعفو عن كثير )) ((قوله:  الشيخ :

  ،  ال يذكر الطالب :

ألن فيه سرتا لفضائحهم اليت كانوا يقومون ا من كتمان ما أنزل اهللا فسماه ؛ ال يذكر نعم ومساه عفوا  الشيخ :

  اهللا تعاىل عفوا .

  ما املراد بالنور ؟  قد جاءكم من اهللا نور )) (( الشيخ :

  ؛  رضوان الطالب :



  من أيش ؟  رضوان الشيخ :

  ،  القرآن الطالب :

؛ نور وكتاب واألصل يف العطف  طيب وكتاب ؟ نور وكتاب ؟ املعىن بالكتاب الشك أنه قرآنالقرآن  الشيخ :

     ؟ النور هو ما جاء به الرسول . املغايرة

    


